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Zelftest: wat voor ouderschapsstijl heb jij?

Kies het antwoord dat het meeste bij jouw gedragskeuze in de buurt komt. Probeer je daarbij niet te laten afleiden door de formulering van het antwoord, maar baseer je op de algemene richting die het aanduidt. Door de antwoorden positioneer je jezelf als ouder op de twee ouderschapsstijl-dimensies zoals die zijn onderscheiden door de onderzoekers Maccoby en Martin (1983).

1. Wie heeft de middelbare school van je kind uitgekozen?
a. We hebben samen overlegd en uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt.
b. Mijn zoon/dochter had een duidelijke voorkeur en die heeft de doorslag gegeven.
c. We hebben de dichtstbijzijnde school genomen en verder niet rondgekeken.
d. Ik natuurlijk, daar heeft een kind toch geen kijk op.

2. De kamer van je kind is een puinhoop, wat doe je?
a. Je gaat samen zitten voor een gesprek over verantwoordelijkheden.
b. Als hij of zij dat prettig vindt laat je het zo, een kind mag toch zelf wel bepalen hoe het zijn/haar kamer inricht?
c. Je doet de deur dicht en denkt er niet meer aan.
d. Je roept je kind op het matje en dwingt het tot een grote schoonmaak.

3. Je kind vertrekt naar school zonder das of muts terwijl het vriest. Wat doe je?
a. Je ziet het als een leermoment.
b. Je rent er achteraan met warme spullen.
c. Je let er niet op, of: je bent dan zelf al naar je werk.
d. Je roept het terug en sommeert het zich warm aan te kleden.

4. Je kind wil voor het eerst zelfstandig op vakantie. Hoe ga je daarmee om?
a. Je voert een gesprek om te beoordelen of je kind dit al aankan.
b. Je kind heeft er heel veel zin in, dus stem je toe.
c. Je laat het gaan, is wel lekker rustig ook.
d. Geen sprake van, je hebt duidelijk gezegd dat dat over twee jaar pas mag.

5. Hoe laat gaat je kind slapen?
a. Dat is een onderwerp van discussie maar je houdt er redelijk de hand aan.
b. Volgens jou vrij laat maar je kind heeft je verteld dat pubers veel minder slaap nodig hebben.
c. Als het moe is. Waarschijnlijk.
d. Een kwartier later dan vorig jaar, zoals de regel luidt.

6. Wanneer maakt je kind huiswerk?
a. Het moet voor het eten gedaan zijn, anders blijft er geen tijd over voor ontspanning.
b. Zo’n kind komt moe uit school en moet dan eerst even bijkomen. Daarna bepaalt hij/zij het zelf.
c. Huiswerk? Niet mijn afdeling, ik heb zelf genoeg aan mijn hoofd.
d. Direct na school, zonder uitzondering.

7. Je kind is de laatste dagen duidelijk depri. Jij...
a. ...probeert in een goed gesprek de oorzaak boven tafel te krijgen.
b. ...verwent het eens extra en hoort de klaagverhalen aan.
c. ...merkt dat niet.
d. ...denkt: dat hoort bij de leeftijd, gaat vanzelf wel over.

8. Je kind komt thuis met een dikke onvoldoende. Hoe reageer jij?
a. Je vraagt hoe dit zo gekomen is en biedt hulp aan.
b. Je troost je kind en zegt dat het de volgende keer vast beter zal gaan.
c. Zolang het kind niet blijft zitten zie je geen probleem.
d. Je houdt een week zakgeld in.

Tel welke antwoorden je hebt gegeven en maak een top-4:
1. ....., ...... keer 
2. ....., ...... keer 
3. ....., ...... keer 
4. ....., ...... keer 

